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Okénko do školní družiny... Prázdniny klepou na dveře...
Školní rok 2021/2022 se
pomalu chýlí ke konci.
I ve školní družině
cítíme léto ve vzduchu
a společně se na něj
těšíme. Naše aktivity
směřujeme především
do venkovních prostor,
kde se děti věnují
míčovým hrám, běhu
a zkrášlování
dlážděných chodníku
barevnými křídami.
Učíme se také nové hry,
kterými si děti mohou
bavit při procházce
venku s rodiči či se
svými kamarády. 

Avšak ani v těchto dnech
nezanedbáváme
kreativní tvoření
a věnujeme se nadále
vytváření různých

dekorací a výrobků,
které jsou jen pro naši
radost. 1. června jsme
v družině také společně
oslavili Mezinárodní den
dětí a žáci byli k tomuto
dni obdarování sladkou
odměnou. 
 
 

Kolektiv ŠD tímto
děkuje za celoroční
spolupráci s paními
učitelkami a přeje všem
krásné léto. 
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Okénko do školního poradenského 
pracoviště

Jak vzpomínáte
na základní školu?  
 
Chodila jsem na základní
školu Horácké náměstí
v Řečkovicích, která ležela
v takzvaném černém pásmu
podniku Lachema. Ale jak se
říká – všechno špatné je
k něčemu dobré. Z důvodu
špatného ovzduší jsme
každoročně jezdívali na školy
v přírodě, které nám přinesly
spoustu skvělých zážitků.
Pravidelně se u nás konaly
školní akademie, ze kterých mi
utkvěla hlavně vystoupení
krasojezdkyně na kole. Ráda
vzpomínám i na to, jak jsme

pod vedením manžela naší
třídní učitelky, který byl
výtvarníkem, zdobili chodby
naší školy malbami na zeď.
Moje dlouholetá sousedka
ze školní lavice byla výborná
vodní lyžařka. Když jsem si
díky ní mohla jízdu
na vodních lyžích vyzkoušet,
splnil se mi velký sen.
Určitě jsem na základní škole
prožila i řadu nepříjemných
chvil, ale nějak si je
nevybavuji. Asi u mě
zapracoval vzpomínkový
optimismus…
 
 

Co děláte ve volném
čase?  
 
Volný čas trávím nejradši se
svou rodinou. Všichni máme
jeden hlavní společný zájem,
orientační běh, který se pojí
s cestováním a pobytem
v přírodě s kamarády. Chvíle
odpočinku si nejvíce užiji
s šálkem dobré kávy. V době
covidových omezení mi velmi
chyběly koncerty a divadlo,
o to víc si teď živé kultury
vážím.
 
 
 

Proč jste si zvolila
profesní dráhu speciální
pedagožky?  
 
Lákala mě práce s dětmi
a pomoc těm, které mají
nějaké výukové či jiné potíže,
mi připadala smysluplná.
 

 
 

Co Vás na Vaší profesi
nejvíc baví?  
 
Nejvíc oceňuji možnost
pracovat s dětmi individuálně,
můžu se tak na ně snáze
„napojit“, pochopit jejich
myšlenkové pochody a hledat
cesty, jak by se mohly v dané
oblasti posunout.
Často mě pobaví dětská
bezprostřednost, za každý
veselý moment jsem ráda, ne
každá profese tohle přináší.
 
 
 
Klára Doušková

Školní parlament

 
Vážení spolužáci,  
 

červen je již v plném
proudu, blíží se konec
školního roku a s ním
přicházejí dlouho
očekávané letní
prázdniny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Během tohoto školního
roku se povedlo
uskutečnit několik akcí,
například jmenujme
Den učitelů, Barevný
týden, Velikonoční
jarmark. Doufáme, že se
vám tyto akce líbily
a zúčastníte se i dalších
našich aktivit, které se
pokusíme uskutečnit
příští školní rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teď však nezbývá nic
jiného než vám popřát
hezké prázdniny, (pokud
možno) příjemný návrat
do školy a těm, se
kterými se v září již
neuvidíme, hodně
úspěchů v dalším studiu. 
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Reportéři v akci

Dne 5.5.náš redakční
tým vyrazil směr
Kohoutovice
do Střediska dětí
a mládeže „Legato“, kde
byl připraven program
„Hurá, do cirkusu!“.  
 

Měli jsme příležitost
vidět úžasná artistická
čísla, kde vystupujícími
byli žáci brněnských
škol, kteří ve svém
volném čase trénují
v cirkusovém kroužku,

který vedou zkušení
lektoři. Jeli jsme za naši
školu podpořit
šéfredaktorku Zuzku,
která vystupovala jako
akrobatka na laně.  
 

Spatřili jsme celou řadu
čísel, kde se nám
při jejich prezentaci tajil
dech, obdivovali jsme to,
co vystupující - děti
dokážou. 
 

Po občerstvující
přestávce jsme se

rozdělili do skupin.
Vedoucí Míťa a naše
Zuzka se nás ujali
a dovedli ke hrazdě, kdy
jsme si vyzkoušeli různé
variace, mnohdy až
opravdu odvážné.
Na další zastávce jsme
baletili na obrovských
míčích. Poslední
zastávka byla venku
pod stanem, kde jsme
zkoušeli chodit
po rozsypaných
střepech, rovněž jsme si
zahráli na fakíry,
dokázali jsme sedět,
dokonce i ležet na desce,

která byla pobita
hřebíky. Ti odvážnější
zvládli i chůzi po desce
bosýma nohama.  
 
 
 
 
 

Náš program jsme
zakončili v nedaleké
cukrárně, kde jsme
vykoupili jogurtovou
zmrzlinu.

Rozhovory

 
 

1.Jaká artistická
disciplína tě nejvíce
zaujala a proč? 

 
2.Co tě lákalo si
vyzkoušet ?  
 
 
 
1.Asi nejvíce mě zaujaly
hrazdy, chození po laně,
protože mně to přišlo jako
velká výzva.
2.Lákala mě hrazda,
protože mně to připadalo, jako
bych lítala.
Zuzka, 6. A 
 
 
 
 

 
 
 
1.Mně se nejvíce líbilo to, jak
vystupující chodili po lanech.
Vzbudilo to ve mně respekt, že
někdo dokáže takové odvážné
věci.
2.Lákalo mě si vyzkoušet
artistické číslo, kde se na tyči
točí platovými talířky.
I když jsem měl z počátku
obavy, překonal jsem se
a vyzkoušel si chůzi
po střepech.
Pepa, 6. A  
 
 
1.Nejvíce se mně líbila chůze
po laně, oceňuji odvahu, to jak
děvčata dokázala udržet
rovnováhu.
2.Kromě hrazdy jsem
vyzkoušel téměř všechno,

myslím si, že mně šlo
balancovat na cirkusových
míčích. Měl jsem odvahu
projít se bosýma nohama
po střepech.
Ondra, 6.A 
 
 
1. Hodně se mně líbilo
komediální vystoupení dětí
v oblecích, protože to bylo
dobře vymyšlené a vtipné.
2.Vyzkoušel jsme cviky
na hrazdě, sed na turecké
desce s hřebíky, šel jsme bosky
po rozsypaných střepech.

Vojta, 6. C
 
1.Nejvíc se mně líbily hrazdy,
protože pro mě bylo zábavné si
vyzkoušet, jaké to je.
2.Dále jsme si zkusila
disciplínu s míči, chůzi
po střepech jsem
nevyzkoušela.
Laura, 6. C
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Mladí humanisté - beseda s Evou 
Lustigovou

 
Eva Lustigová na naší
škole:  
 
 

Arnošt Lustig říkával,
že smyslem života je
radost, že žijeme. 
 
 

Na co se každé ráno
těšíte? Tak zněla jedna
z mnoha otázek,
na které dne 27.4.2022
odpovídala paní Eva
Lustigová, dcera

Arnošta Lustiga,
židovského spisovatele
a publicisty světového
významu. 
 
 
 

Přijela na besedu se
žáky, kteří se zapojili
do pilotního projektu
Nadačního fondu
Arnošta Lustiga – Mladí
humanisté. Setkání se
zúčastnili i žáci ze dvou
německých škol (online). 
 
 

 
 
 
 
 
 

Děkujeme všem, kteří se
podíleli na přípravě,
realizaci a organizaci
tohoto setkání. 
 
 
 
 
 
 

 
 
ROZHOVOR: 
Co tě na besedě nejvíce
zaujalo?
Nejvíce mě zaujalo vyjadřování
Evy Lustigové a její zážitky
ze života, které nám vyprávěla.
Na začátku jsme přišli
do studovny, tam na nás čekala
Eva Lustigová s panem učitelem
a ještě jednou paní, byl tam
i meet ,na kterém byly ostatní
zúčastněné školy. Potom jsme
odpovídali na otázky od jiných
škol (na nás), a pak jsme i my
pokládali otázky na ostatní
školy. Nakonec téhle akce jsme
dohromady (všechny školy)
pokládaly otázky na samotnou
Evu. Pak zazvonilo a byl konec.
Moc jsem si to užil, jsem rád, že
jsem mohl mít tu možnost vidět
na živo Evu Lustigovou.
Martin, 8. A

Antonka běží 
maratón
 
CO :   „Antonka běží
maraton aneb společně
to dáme“ 
 

ÚKOL: kolektiv
zaměstnanců zvládne
uběhnout vzdálenost 42
195 metrů 
 

KDY: 26.5.2022,
14.00-16.00  
 

KDE: ovál Sokol Brno I 
 

JAK: společně jsme
pokořili vzdálenost 42
195 metrů, tj. maraton
tempo vlastní,
vzdálenosti jednotlivců
se sčítali, čím víc – tím
líp 
 
 

PROČ: rozvoj
morálních vlastností,
volních vlastností,
sounáležitosti, respektu,
spolupráce, trochu
protáhnout tělo i mysl
a udělat si žízeň.
 
 

 
Maraton – běh řeckého
vojáka se stal vzorem
pro novodobé atlety  

12. září 2010 AUTOR
ČT24 
 

Praha – Historie
jednoho z nejtěžších
testů kondice a morálky,
42 195 metrů dlouhého
maratonského běhu, je
plná otazníků. Nejasný
je původ, délka i datum
události, od které se
tradice maratonu odvíjí. 

Tato běžecká disciplína
vznikla před prvními
novodobými
olympijskými hrami
v Aténách v roce 1896
na počest údajného běhu
řeckého vojáka
Feidipida, který měl
podle převažujícího
názoru před 2 500 lety,
12. září 490 před naším
letopočtem, běžet
oznámit vítězství Řeků
nad Peršany v bitvě
u řecké obce Marathon

do Atén. 

V cíli své cesty se slovy
„Radujte se! Zvítězili
jsme!“ vyčerpáním
zemřel. 
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Soutěžíme s angličtinou V pátek 22.4. se
v brněnské zoologické
zahradě uskutečnil již 8.
ročník soutěže Into the
Wild with English
Guide. 
Z naší školy se ji poprvé
zúčastnily dva týmy po 3 žácích
z 6.-9. třídy. Dohromady přišlo
52 družstev z 26 základních škol
a víceletých gymnázií. Soutěž
pro své téměř vrstevníky
připravili studenti a studentky
ze Slovanského náměstí v Brně.
Cílem bylo splnit úkoly na třech
stanovištích a odpovědět na 18
otázek týkajících se přírodopisu.
Vše bylo v anglickém jazyce
a trasa nás vedla po celém
rozsáhlém areálu brněnské ZOO.
Soutěž začala v sále správní
budovy, kde žáci dostali mapu
a odpovědní arch. Mobilní
telefony nepřipadaly v úvahu,
soutěžícím bylo povoleno

používat jen své doposud nabyté
znalosti angličtiny a přírodopisu.
Pro 3 nejlepší družstva bude
odměnou zážitkový program
v ZOO, a to pro celou jejich
třídu. Naše soutěžící družstva se
umístila na 13. a 20. místě ze 44
družstev, která trasu dokončila,
což na poprvé není vůbec
špatné. Všem zúčastněným
gratulujeme! Podle jednoho
z našich účastníků, byla akce
͈krutopřísně fajnová“:-). Už se
těšíme na další ročník!

Mgr. Monika Prokopová
Štachová 

Necelý týden po události
„Into the Wild with
English Guide“ se v
úterý 26.4. konala další
anglická soutěž
s názvem „English
Jungle“. Jednalo se již
o 21. ročník tradiční
soutěže v angličtině
pořádané Základní
školou J. A.
Komenského. Rozšiřuje
tak nabídku anglických
soutěží, kterých se naši

žáci mohou účastnit.
Určena byla tentokrát
pro žáky 1.- 4. tříd ZŠ.
Zvlášť pro prvňáčky je
to tedy velká příležitost
vyzkoušet si
konkurenční prostředí
v cizím jazyce. 

Za naší školu byli

vybráni celkem čtyři
žáci – jeden z každého
ročníku. Děti v soutěži
čekala písemná část
v podobě porozumění
nahrávek a od 3. třídy
i čtení a psaní. Následně
děti přednesly zvolenou
básničku nebo písničku

a byla ověřena znalost
základních slovíček
a frází. Děti ze soutěže
sice odešly bez umístění
na stupních vítězů, ale
za to obohacené
zkušeností s novým
formátem soutěže,
úsměvem na tváři a s
diplomem za odvahu se
zúčastnit.  

Všem za reprezentaci
školy moc děkujeme! 

Co nového v přírodních vědách
Na jaře měli žáci
devátých ročníků
možnost se zúčastnit
virtuálních prohlídek
jednoho
z nejstřeženějších míst
v zemi – jaderné
elektrárny Dukovany.
Rovněž jsme on-line
navštívili naše vodní,
větrné a solární
elektrárny. Žáci si
odnesli spoustu
zajímavých informací
ze světa energetiky
a nejaktivnější žáci také
zajímavé ceny. 

Úspěšně si vedl také žák
8.A Hugo Bilka, který
předvedl v okresním
kole fyzikální olympiády
v kategorii E skvělou
práci.  

Gratulujeme! 

Mgr. Jitka Pachlová,
Ing. Helena Janková 
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Naše úspěchy Velice dobře se letos
vedlo v okresním kole
matematické olympiády
žákům 8. ročníku.  

Matyáš Kundrata
ze třídy 8. B obsadil
v konkurenci rovné
stovky účastníků
z brněnských
základních škol
a gymnázií krásné 5.
místo. 
 

Úspěšní byli také Tomáš
Tippner z 8. B a Hugo
Bilka z 8. A, kteří
skončili na 6. místě. 
 

Soutěž, vyhlašovaná
každý školní rok MŠMT
ČR, se konala 12. dubna
2022 na Gymnáziu na tř.
Kapitána Jaroše. Žáci
a studenti zde řešili tři
zapeklité úlohy
vyžadující
kromě výborných
matematických znalostí

i schopnost své výsledky
správně zapsat
a zdůvodnit. 

Gratulujeme k úspěchu!  
 

12. května 2022 se
všichni úspěšní řešitelé
matematických soutěží
na 2. stupni sešli
ve studovně naší školy
ke společnému vyhlášení
výsledků a převzetí
diplomů a cen. Byli zde
také účastníci Logické
olympiády,
Matematického
klokana, Pythagoriády
a Finanční gramotnosti.
Děkujeme za účast
a všem žákům přejeme,
aby je matematika
i nadále bavila. 
 

Mgr. Jana Horáková 

 

V rámci pestré nabídky
matematických soutěží
na naší škole se žáci
i letos účastnili
celorepublikové soutěže
Pangea.   
 

Soutěžící ze základních
škol a příslušných
ročníků víceletých
gymnázií při ní řeší
reálné příklady ze života
se společenskovědní,
přírodovědnou či jinou
aktuální tematikou. 
 
 

Během 45 minut čekalo
na účastníky 15 úloh
s různou obtížností. 

Velkého úspěchu
dosáhla žákyně 7.
ročníku Soňa Antonická,
která byla 8. nejlepší
z Jihomoravského kraje
a z celkového počtu 8
758 vrstevníků ze 437
škol celé ČR postupuje
do celostátního kola.  

Blahopřejeme a i
ostatním žákům
děkujeme
za reprezentaci školy. 
 

Praha

Dne 17.6. jsem se vydala
do Prahy na finálové
kolo soutěže Pangea. 

Školní kolo,
díky kterému jsem se
dostala takhle daleko,
probíhalo tak, že 

všichni, co se soutěže
účastnili, měli za úkol
zodpovědět 15 otázek
v limitu 45 minut.
Po skončení limitu se
všichni vrátili zpět
do svých tříd
a pokračovali ve výuce. 

Asi za dva měsíce
po tom, co jsem
dokončila soutěž, se vše
spočítalo a odeslaly se

výsledky do škol, které
se účastnily. 

Pak jsem zjistila, že
jsem se dostala do první
padesátky, která
postupovala do finále.
Finále bude probíhat
v budově Národního
muzea, kde se s dalšími
49 soutěžícími utkám
o stupně vítězů.  
 

Vyhlášení soutěže se
bude konat
ve Valdštejnské zahradě,
kde bude nachystán
i zajímavý program. 

Soňa, 7. B 

Londýn

 

Ve dnech 5. - 8. 5. jsem
měl možnost navštívit
Londýn. Po příletu jsme
se ubytovali v hotelu
„Holiday Inn“.
Naplánovali jsme si
navštívit
Westminsterské
opatství, dále
Parlament. Velkým
zážitkem pro mě byla
jízda londýnským
metrem. Nejvíce jsem se
těšil na to, až navštívím

Muzeum Harryho
Pottera. Byly tam
hlavně kulisy z prostředí
natáčení filmů, nejvíce
se mně líbila Gringotova
banka, dále je zde přímo
na kolejích expres,
kterým hrdinové
přijížděli do Bradavic.
Rovněž jsem navštívil
poledník v Greenwitch.
Zájezd do Londýna byl
inspirující, rád bych se
tam ještě někdy podíval. 

Martin, 6. C 
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Vídeň

není symetrický. I ulička,
ve které stojí, nemá rovnou
půdu. Uprostřed stojí
nádherná kašna, u které si
spousta lidí dělala fotky.
Jelikož v původním domě žijí
lidé, naproti se vybudovala
Hundretwasservillage, kde si
turisté mohou bez problému
prohlédnout výjimečnou
architekturu Hundretwassera
a daly se zde koupit
i suvenýry. Naše druhá
zastávka byla v muzeu kočárů.

V něm nás pan průvodce
provedl a povídal nám
o historii. Byly zde kočáry -
pohřební, svatební i cestovní.
Byly tam také šaty, které
za sebou táhly dlouhé sukně
připomínající ubrusy. Tyto
sukně zachycovaly důležité
události, nebo členy
panovnických rodů. Prohlídku
zpestřily i televize s videy,
které doplňovaly výklad pana
průvodce.
Po východu z muzea jsme
navštívili zámeckou zahradu

s okouzlující fontánou, která
svou velikostí připomínala
přední část nějakého domu.
Prohlédli jsme si ji i z uliček,
které vedou za fontánu.
Od fontány jsme odešli
do ZOO Schonebrunn.
U vstupu jsme si mohli vzít
mapu, ve které byla zapsána
skoro všechna zvířata.
U tropického pavilonu jsme si
dali rozchod po skupinkách
a prohledávali ZOO. Mohli
jsme vidět slony, kteří venku
papali, hmyz, slona, který
odpočíval pod UV lampou,
nebo snad největší chloubu
ZOO, pandy velké. Měli jsme
i možnost projet se vláčkem,
který nás vzal do ,,zákulisí“
ZOO, kde byly zásoby jídla
pro zvířata. Po odchodu
ze ZOO jsme se odebrali
do autobusu a jeli zpět
do Brna.
Šárka, 7.B

Dne 5. května jsme navštívili
nádherné město Vídeň. Celá
skupina se sešla ráno
před školou, nasedli jsme
do autobusu a vyrazili. Po celý
zájezd s námi byl pan
průvodce, který nás
obohacoval o zajímavé
informace o místech ve Vídni,
i z historie. Jako první jsme
navštívili Hundretwasserhaus,
který se mezi obyčejnými
domy nedá přehlédnout. Asi
nejzajímavější na něm je to, že

Hlavolamy a 
rébusy

v Olympii - Hlavolamy
a rébusy. Mohli jsme tak
experimentovat, zkoušet
a zjišťovat, že
matematika nemusí být
vždy abstraktní
a obtížná. 
 
 

 
 
 
 

Prozkoumali jsme na 40
exponátů, zjistili jsme,

že samotné zkoumání je
nejen zábava, ale že také
podporuje týmového
ducha a rozvíjí smysl
pro matematiku. 

 
 

V minulých dnech jsme
postupně navštívili
interaktivní výstavu

Markéta 
Chrástová

 
 

Ve volném čase se věnuji
čtení, malování
a vyrábění různých
předmětů.  
 
 

 
 

Také dost svého času
věnuji mladší sestře
Kristýnce.  
 

Ze všeho nejraději
jezdím na výlety. 
 

26.4. jsem se byla
podívat na Brněnského
draka a na kolo.  

Posílám Vám fotografii. 

Namalovala jsem Vám
i obrázek. 
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Brnocup 2022

Milý piškvorkáři, milé
piškvorkářky,
 
v sobotu 28. května se na naší
škole uskutečnil turnaj Brnocup.
Jelikož minulý turnaj byl
v prosinci, už jsme se všichni
těšili :-).
Z naší školy se turnaje Brnocup
zúčastnilo 13 žáků z 5. až 9.
tříd.
Kromě nás hrálo i mnoho
dospělých a juniorů
z Maďarska, Polska
a Slovenska, kteří patří
mezi nejlepší hráče světa. Dále
se tohoto turnaje zúčastnila
Česká federace piškvorek
a renju jako spolupořadatel.
 
Dokonce se tu sešli 4 mistři
světa, z toho 2 junioři a 2
dospělí, a to:
Martin Muzika - mistr světa
2019 - dospělý
Zoli - mistr světa 2017 - dospělý
Lukáš Souček - mistr světa
2021- junioři do 25 let
Jakub Horák - mistr světa 2021 -
junioři do 20 let
 
Jak všechno probíhalo?
 
Na začátku jsme byli seznámeni
s průběhem a pravidly. Pak se

losovalo, tím pádem jsme si
zahráli s profíky, což je pro nás
čest. Například já jsem hrál
s mistrem České republiky.
Hrálo se švýcarským způsobem
(to znamená, že když vyhrajete,
tak hrajete s tím, co vyhrál).
Hrálo se celkem 7 kol a byly to
náročné boje.
Přijel sem i pán z rádia
a televize!
Všem se turnaj líbil a už slíbili
účast na příští rok.
 
A nakonec kromě pohárů,
medailí a diplomů byly i ceny:
puzzle 2D i 3D
kuličková dráha
hry (vše od firmy Ravensburger)
upomínkové předměty
atd...
 
Ceny čekaly na:
tři nejlepší hráče
nejlepšího nováčka,
nejlepšího juniora
nejlepší ženu a
nejlepšího žáka Základní školy
Antonínská.
 
Tím se stal Jakub Jan Černý
z 5.B.
Gratulujeme!
 
Vítěz turnaje Zoli (Zoltán
László) nám prozradil své dojmy
z turnaje:
 
„In general I had a really good
experience, everything went
almost as expected. 20 minutes
is a short time control to
calculate every line in every
position, so some mistakes
happened but overall I am
satisfied with my performance.

The open tournament is a format
I support because it is great for
promotion, especially since
some younger players and
newbies did really well -
defeating one of the very best
players in the World, and you
can understand. It is important
that they get some experience
early on because it can boost
their development a lot! Finally,
I'd like to say some words about
the organizers and the venue -
they did an excellent job. This is
how every tournament should
look like. I am sure everybody
was very pleased with the
circumstances. The venue, ZS
Antoninska, is a really nice and
cosy school. Thank you a lot to
Jana and Jakub for making this
possible for all of us!“
 
Lukáš Souček také:
„Nazval bych to dojmy ze ZŠ
Antonínské s rekordním počtem
hráčů...Turnaj byl velmi hojně
obsazen, potěšilo mě, že se sešlo
hodně dětí. Jako mistr republiky
jsem chtěl dětem téměř
neviditelně (snad si někdo z nich
všimnul) ukázat, že jsem taky

jen člověk a není třeba si dělat
žádné těžkosti z nepovedené hry.
I přes mé těžké porážky na stole
s protihráči jsem ukázal, že je
třeba hrát s nadhledem
a především pro zábavu. Získal
jsem pocit, že je všechny hra
baví a i mírně složitější pravidla
hry Gomoku oproti klasickým
piškvorkám pochopili v prvních
pár kolech. S radostí se
zúčastním i příští rok a ideálně
s celým zástupem školáků ze ZŠ
Antonínská.“
 
A na závěr bych vás rád pozval
na Mistrovství světa juniorů,
které se bude u nás ve škole
konat 19. - 21. července 2022.
Bude probíhat online
v počítačové učebně. Zájemci se
musí registrovat ještě v červnu.
 
Vojtěch Chládek, 6.C

Reportáže

Na turnaji Brnocup jsme se
zeptali maďarského hráče, který
nám odpověděl na následující
otázky:
 
1. What is your name?
Gyenei Manó.
2. How old are you? 14.
3. Where are you from?
I am from Hungary.
4. How long have you been
playing gomoku for?

For very long time :-)
5. Are you good at gomoku?
Yes, I am.
6. Is gomoku popular in your
country? Maybe.
7. How did you travel to Brno?
By train.
8. Do you like Brno? Yes.
9. Do you like ZŠ Antonínská?
Yes.
10. Are you enjoying
tournament? Yes!

 
Po turnaji jsme se zeptali
nejlepšího žáka ZŠ Antonínská
Jakuba Jana Černého:
 
1. Jak se ti na turnaji líbilo?
 
Na turnaji se mi líbilo hodně, byl
tam zajímavý organizovaný
systém, naučil jsem se spoustu
nových věcí, např. přemýšlet pár
tahů dopředu. Prohrál jsem
s předsedou federace a on mi
pak ukázal, jak jsem to mohl
zahrát lépe.
 
2. Kdy jsi začal hrát
piškvorky?
 
Začal jsem hrát minulý rok,
když mi paní učitelka Horáková
ukázala na chodbě desku
a žetony a vysvětlila, jak se

hraje.
 
3. Jak často trénuješ?
 
Snažím se trénovat co nejčastěji.
Ve škole hraji hlavně s Patrikem
ze třídy.
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Také pomáháme...

POMOC
UKRAJINSKÝM
DĚTEM  
 
 
 

V březnu se čtyři třídy
prvního stupně rozhodly
uspořádat sbírky
na pomoc ukrajinským
uprchlíkům.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Třída 1.C se zapojila
do projektu Krabice
od srdce a dětem se
podařilo naplnit hned
několik krabic věcmi,
které byly v tu chvíli
potřeba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Třídy 1.A, 1.B a 4.B
nosily potřebné věci
pro ukrajinské děti
do třídy a v rámci výuky
je pak odnesly
do brněnského spolku
Vesna. 
 
 

Radost měli nakonec
nejen obdarovaní, ale
i děti, které na vlastní
kůži zažily, jak vřele
byla jejich pomoc
přijata a oceněna. 
 
 

Některé z dětí se
rozhodly zapojit vice
a chodily pomáhat také
do adaptačního kroužku
na faře Husova sboru
v Botanické ulici. 

Fotoreportáž

Fotografie z 16.6.2022.
Přes všechny překážky -
dostupnost a ceny
materiálů, pracovní síly,
úvodní termínový skluz
... - se zdá, že nová
přístavba ve dvoře školy
bude žákům, rodičům
i zaměstnancům školy

k dispozici 1.9.2022.
Zřejmě nikoli ve své
definitivní podobě,
nicméně nová tělocvična
a učebny by měly být
v provozu. Těšíme se :-) 
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